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Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten under året.
Apollogruppen har 169 medlemmar, varav 5 hedersmedlemmar.

Sammanfattning
Apollogruppen bedriver en omfattande verksamhet för hundägare och hundintresserade.
Verksamheten syftar till att hundägare och hundar ska ha trevligt tillsammans och att främja
hundhållningen.
Lära vett på rätt sätt, och för att möjliggöra detta för våra medlemmar bedrivs kursverksamhet,
tävlingsverksamhet, öppna träningar och föreläsningar.
Ledare mfl fortbildas kontinuerligt för att hålla en god kvalitet på vår verksamhet.
Mycket ideellt arbete läggs ned på att få verksamheten att fungera. Utan våra kursledare,
instruktörer, kommittéer och alla som ställer upp vid våra aktiviteter skulle inte denna verksamhet
vara möjlig.
Ett stort TACK till alla som ställt upp och hjälpt Apollogruppen under 2018!
Ett stort TACK även till våra sponsorer som under året hjälpt oss att ha fina priser på våra tävlingar.
Som alltid efterlyser vi fler aktiva personer som vill vara med inom våra olika verksamheter i klubben.
Ju fler vi är, desto trevligare och lättsammare blir det att arbeta inom klubben.
Som aktiv medlem i klubben får man möjlighet att utveckla sitt stora intresse för hundar på olika sätt
genom tex att lära känna fler med samma intresse, gå utbildningar, få möjlighet att sätta sig in i hur
tävlingsarbete bedrivs samt mycket mer.
Nya idéer och infallsvinklar till klubbens verksamhet ökar klubbens möjligheter att nå vårt mål.
Att hundägare och hundar ska ha ett trevligt och meningsfullt liv tillsammans.
Fina framgångar för våra medlemmar under 2018
Per Heinerud kvalificerade sig till SM i agility i Sundsvall med två hundar. Sonny och Per tillhörde de
10% av startfältet som tog sig till finalen i den individuella tävlingen i extra large klassen.
Berit Sjöbeck kvalificerade sig till SM i agility i lag tillsammans med Flashy i laget Curly Combination.
Laget låg på 13;e plats efter hoppklassen, men två hundar diskades i agility klassen och laget blev
utan placering
Daisy och Tanja Starck kom detta år på silverplats på SM i barmarksdrag som i år gick av stapeln på
hemmaplan i Lida i oktober.
Medlemsaktiviteter:
En ökning av medlemsantalet på vår Facebookgrupp till befintliga 632 medlemmar som sprider vårt
namn samt våra aktiviteter på ett lyckat sätt. En ökning med 40 st. det senaste året.
Mycket uppskattat har varit månadens utmaning som fått våra medlemmar att vara aktiva och hålla
ögonen på vår Facebookgrupp. Tack till Maria Ekström och Tiina Salohalla som kommit med nya trix
och aktiveringar hela året.
Inomhusträning under våren 2018 i Haninge var fulltecknad och två grupper tränade varje vecka i
rally/lydnad samt agility. Med start i oktober började två träningsgrupper i Dogtajmhallen i Högdalen.
Båda med inriktning på rally och lydnad då hallen inte är fullt utrustad för agility.
En kurs i specialsök med inriktning nosework har också hållits under 2018 samt en ”prova på-dag”
med Eva Werter som instruktör.
I Visättra har det varit en valpkurs och en kurs i vardagslydnad under våren samt ytterligare en
valpkurs och lydnadskurs under hösten. Ankie Wigren var instruktör för samtliga lydnadskurser.

Flera viltspårkurser, både anlagskurser och kurser i öppenklass spår har hållits under 2018.
KM för 2017 i lydnad och rally avhölls något försenat under våren 2018. I lydnads KM deltog 8
ekipage i startklass och 3 i lydnadsklass 1. Domare var Kerstin Ivarsson.
Klubbmästare blev Elisabet Ek med Kasper i startklass och Maria Ekström med Cassie i lkl 1.
I KM 2017 i rally deltog 8 stycken i lilla KM och 6 i KM. Domare var Linda Penttilä.
Segrare i lilla KM blev Margita Rydegård med Björn och i KM blev Åsa Geijer och Disney
klubbmästare.
KM i rally 2018 avslutade året och 9 anmälda i lilla KM och 6 i KM gjorde upp om titlarna.
Domare var Marie Grundsten från Södertälje lokala kennelklubb.
Segrare i lilla KM blev Marie Christine Lindgren med Ole och KM vanns av Åsa Geijer med Disney för
andra året i rad.
Hemsidan:
Vår hemsida har återigen varit välbesökt. Vi har haft runt 11 000 besökare under 2018. Topparna var
i april (1100) och augusti (1500).
På hemsidan presenteras styrelse, stadgar, profilkläder och kursverksamheten mm.
www.apollogruppen.com
Margitha Rotmark Hassel
Webmaster
Rallylydnadskommittén:
Två officiella rallylydnadstävlingar under 2018.
Nationaldagsrally 6 juni på Visättra med totalt 42 starter i nybörjare och fortsättningsklass. Liss-Britt
Elegård var domare.
Djurens Helg på Solvalla 11-12 augusti hade 138 starter i samtliga klasser. Domare var Liselott
Gerlind, Caroline Gustavsson, Carina Hedman och Marketta Mokko.
Ett stort antal av Apollogruppens medlemmar var funktionärer vid båda tävlingarna. Förutom
tävlingarna på Solvalla arrangerade Apollogruppen också ”prova-på- rally” vilket är mycket populärt
och det var full fart hela dagarna med intresserade besökare.
Öppna träningskvällar har hållits i Visättra. Tack till Margita Rydegård för organisation av
rallykvällarna.
Tävlingsresultat:
Under 2017 har Apolloiterna drygt 200 starter på tävlingar runt om i landet. Vi har 20 unika hundar
som tävlar i sporten för Apollogruppen i hela 15 olika raser.
KM i rally 2017 genomfördes i mars 2018 med åtta deltagare i lilla KM och fem i KM.
Klubbmästare i lilla KM blev Björn och Margita Rydegård och i KM segrade Disney och Åsa Geijer.
KM i rally 2018 genomfördes 17 december med 8 deltagare i lilla KM och 6 i KM. Klubbmästare 2018 i
lilla KM blev Ole med Marie Christine Lindgren och i KM blev Disney med Åsa Geijer klubbmästare för
andra året i rad.
Agilitykommittén:
Under 2018 har Apolloiterna gjort minst 450 starter på tävlingar runt om i landet. Vi har 9 unika
hundar som tävlar i sporten för Apollogruppen i 6 olika raser.

Per Heinerud tävlade med två hundar i årets SM i Sundsvall. Sonny i extra large och Jay i small. Sonny
och Per var en av de 10% som tog sig till final i den individuella tävlingen, men var tyvärr en av de
50% som diskade sig i finalen. De gav allt under SM men i finalen tog Sonny ett hinder från fel håll.
Per och Sonny kom på 16 plats av 366 tävlande hundar i extra large klass 3 under 2018 och har under
året haft mer än 30 tävlingar med 0 fel och är även en hund med fler än 100 felfria lopp totalt.
Per och Ethan kom på första plats i extra large klass 2 av 352 hundar, och då har han endast tävlat
halva 2018. (Ethan kom också på plats 179 i klass 3)
”Curly Combination” med Berit Sjöbeck och Carina Olsson från Apollogruppen deltog på SM i
Sundsvall. Första dagen i lagtävlingen var det hoppklass och laget fick 3 nollor och en med 5 fel. Berit
körde bröderna Flashy och Frank då Carina skadat hälsenan. Laget låg på 13 plats efter hoppklassen
och gick vidare till agilityklass dagen efter. Tyvärr blev två av hundarna diskade och eftersom det
krävs tre hundar i mål så blev laget utan placering. Banan var lång och utmanande men väldigt rolig.
I tävlan om årets agilitylag 2018 kom Curly Combination på plats 10 av 50 deltagande lag i medium.
Lydnadskommittén:
Under året har 1 officiellt lydnadsprov genomförts på planen i Visättra. Totalt 18 startande i två
klasser, 9 i startklass och 9 i klass 1. Barbro Lantz och Izza, Apollogruppen, segrade i startklass i sin
första tävling.
Under 2018 har 5 olika hundar tävlat i startklass och lydnadsklass 1 för Apollogruppen.
Fyra lydnadskurser i har hållits i Visättra med Ankie Wigren var instruktör. Två av kurserna var
valpkurser och två vardagslydnad.
KM i lydnad för 2017 kommer hölls i februari 2018. Kerstin Ivarsson var domare och det var 8
startande i startklass och 3 i klass 1. Klubbmästare startklass blev Elisabet Ek med Kasper och i klass 1
Maria Ekström med Cassie.
Viltspårskommittén:
Under året har 9 kurser i viltspår med 35 deltagare genomförts. 4 anlagskurser och 5 öppenklass
spår, som resulterat i ett 20-tal godkända anlagsprov samt 8 nya viltspårschampions.
I september genomfördes vår populära äventyrsbana med drygt 50 deltagare i strålande höstväder.
Banan var drygt en km lång med 10 stationer. Tack till Mats Blomqvist och jaktlaget i Nyköping för vilt
till banan och tack även till Botkyrka jaktlag.
Lena Lundin
Nosework:
En sport som växer så det knakar är Nosework. Eva Werther har hållit en kurs i specialsök med
inriktning NoseWork under året. Ett flertal träningskvällar har ägt rum.
Månadens utmaning
Apollogruppens månadsutmaningar under 2018 har haft mer än 100 olika bidrag från 45 olika
hundar. Stort tack till Tiina och Maria som ordnar dessa utmaningar. Apollogruppen är nog unik som
klubb med denna aktivitet och nu går utmaningarna in på 6:e året.
Årets Apollohund
Nytt för 2018 är att utse årets apollohund i grenarna: lydnad, rallylydnad, agility, nose work och
viltspår. En totalsegrare koras också. I totalpoängen får även resultat från freestyle/heelwork to
music samt drag räknas in.

Medlemmar i klubben har själva fått anmäla sin hund/hundar och de 5 bästa resultaten i varje gren
räknades. Vinnarna i de olika grenarna belönas på årsmötet.
Barmarksdrag:
Klubben har ett ekipage som tävlar i barmarksdrag. Återigen kan klubben skicka ett stort Grattis till
Tanja och Daisy som 2018 tog SM-silver vid tävlingar i Lida.
Klubbstugan Malmsjödal, Vårsta
Vår klubbstuga i Malmsjödal har under året haft lite olika aktiviteter.
Ulrika Morgård har haft en valpkurs, en vardagslydnadskurs och en klickerkurs som del av sin
utbildning till instruktör.
Eva Werther hade i juni en pröva på dag i Nose Work samt även en specialsökskurs Nose Work under
hösten.
I augusti hade vi stugan uthyrd till Kennel New Era för sin kennelträff.
I september träffades vi några medlemmar och rensade grenar utmed vägen upp till stugan så den
blev lite bredare.
I september ägde Äventyrsbanan rum med 55 startande hundar. Allt flöt på bra med flera ledsagare
runt banan som gjorde ett jättebra jobb.
Stugan har under tiden april till oktober på torsdagar hyrts ut till Vaktbolaget Cubsec som tyckte det
var ett utmärkt område att träna på.
Medlemmar tränar regelbundet agility, uppletande och lägger spår.
Birgitta Wasserman
Klubbstugan Visättra
Klubben har haft en Rallylydnadstävling och en lydnadstävling i Visättra. Öppen träning i rally och
agility hölls under våren.
I samband med lydnadstävlingen planerades för en aktivitetsdag för att fira Apolloruppens 45 års
jubileum. Tyvärr kom det inte någon publik, sannolikt pga den ovanligt varma dagen och det
genomfördes endast ”prova-på-nosework”, samt att klubben bjöd på grillad korv.
Profilkläder:
Apollogruppen har som vanligt haft profilkläder till försäljning, vilka kan ses på hemsidan där våra
medlemmar är modeller. Leverantör av kläder är Mattson kontor i Länna. Sofia Svensson/Maria Selin
har under året varit ansvarig för profilkläder.
Ekonomi
Se bilaga
Samarbete
Under året har Apollogruppen samarbetat med bla. STOKK och andra lokalklubbar, Visättra
Sportcentrum, Studiefrämjandet, och Botkyrka samt Huddinge Kommun.

